บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจ ยั เรื อง “จิ ต อาสาแพทย์วิถี พุท ธเพื อมวลมนุ ษ ยชาติ ” นี เป็ นการศึ ก ษาโดยใช้
กระบวนการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจยั เชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา
(Ethnography Research) และการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ (Action Research) ซึ งมีวตั ถุประสงค์การวิจยั
คือ 1) ศึกษาประวัติศาสตร์ การแพทย์วิถีพุทธจากจดหมายเหตุและสื อต่าง ๆ ระหว่าง พ.ศ. 2538 -2558
ของผูใ้ ช้การแพทย์วิถีพุทธ สถาบันบุญนิ ยม 2) ศึกษารู ปแบบจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธนานาชาติพนั ธุ์
เพือมวลมนุ ษยชาติ และ 3) วิเคราะห์ องค์ประกอบการพัฒนาการแพทย์วิถีพุทธ และสร้ า ง
ยุท ธศาสตร์ ก ารขยายผลชุ ม ชนจิ ต อาสาแพทย์วิถี พุท ธเพื อมวลมนุ ษ ยชาติ โดยการนํา เสนอ
วิธีดาํ เนิ นการวิจยั เพือบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ในแต่ ละข้อนัน จะนําเสนอในประเด็นต่า ง ๆ ที สําคัญ
ประกอบ ด้วย 1) ขอบเขตด้านเนือหา 2) ขอบเขตด้านพืนที ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 3) เครื องมือ
ทีใช้ในการวิจยั 4) วิธีและขันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล และ 5) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
กระบวนการการดําเนินการวิจยั ตามขันตอน มีดงั นี
1. เพือบรรลุวตั ถุประสงค์ขอ้ 1 คือ ศึกษาประวัติศาสตร์ การแพทย์วิถีพุทธจากจดหมายเหตุ
และสื อต่าง ๆ ระหว่าง พ.ศ. 2538-2558 ของผูใ้ ช้การแพทย์วถิ ีพุทธ สถาบันบุญนิยม
1.1 ขอบเขตด้านเนือหา
ประเด็ น ในการศึ ก ษาประวัติศ าสตร์ ก ารแพทย์วิ ถี พุ ท ธจากจดหมายเหตุ แ ละ
สื อต่าง ๆ ระหว่าง พ.ศ. 2538-2558 ของผูใ้ ช้การแพทย์วถิ ีพุทธ สถาบันบุญนิยมได้แก่
1.1.1 ประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของการแพทย์วถิ ีพุทธ
1.1.2 การบูรณาการองค์ความรู ้การแพทย์วถิ ีพุทธ
1.1.3 สุ ขภาวะของผูป้ ่ วยทีใช้การแพทย์วถิ ีพุทธ
1.2 ขอบเขตด้านพืนที ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.2.1 การศึ ก ษาประวัติศ าสตร์ ค วามเป็ นมาของการแพทย์วิถี พุท ธ เป็ นการ
ศึกษาจากจดหมายเหตุและสื อต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการแพทย์วิถีพุทธ ระหว่าง พ.ศ. 2538 -2558 รวมถึง
เอกสารและสื อประเภทต่าง ๆ ทีบันทึกข้อมูลทีเกี ยวข้องกับความเป็ นมาและกิ จกรรมการศึกษาและ
การให้บริ การต่าง ๆ ของการแพทย์วถิ ีพุทธ
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1.2.2 การศึกษาการบูรณาการองค์ความรู ้ การแพทย์วิถีพุทธ เป็ นการศึกษาจาก
จดหมายเหตุ และสื อต่า ง ๆ และเอกสารและงานวิจยั ที เกี ยวข้องกับ การแพทย์วิถี พุท ธ ระหว่า ง
พ.ศ. 2538-2558
1.2.3 การศึกษาสุ ขภาวะของผูใ้ ช้การแพทย์วิถีพุทธ เป็ นการศึกษาจากจดหมายเหตุ
และสื อต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการแพทย์วถิ ีพุทธ ระหว่าง พ.ศ. 2538-2558 และเอกสารและงานวิจยั ที
เกี ยวข้อง รวมถึ งเอกสารและสื อต่าง ๆ ที บันทึ กข้อมูลที เกี ยวข้องกับสุ ขภาวะของผูใ้ ช้การแพทย์
วิถีพุทธ สถาบันบุญนิยม
1.3 เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั เพือบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ขอ้ ที 1 คือ ตัวผูว้ ิจยั ผูช้ ่วยวิจยั
และผูป้ ระสานงาน ซึ งเป็ นจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ สมุดจดบันทึก กล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายวีดีทศั น์
เครื องบันทึ กเสี ยง เครื องและโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ สําหรั บบันทึ กข้อมู ลและประมวลผลในการ
วิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้ มูล และการจัดทําฐานข้อมูล
1.4 วิธีและขันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมจดหมายเหตุเอกสารและสื อต่าง ๆ ทีเกี ยวข้องกับการแพทย์วิถีพุทธ
ตังแต่ พ.ศ. 2538-2558 ได้แก่
1.4.1 หนังสื อ วารสาร เอกสาร แผ่นพับ ทีผูว้ ิจยั จัดพิมพ์และสื อต่าง ๆ ได้แก่
ข้อมูลทางสื อโทรทัศน์ วิทยุ สื อออนไลน์ ดีวดี ี วีซีดี เอ็มพี 3 ทีผูว้ จิ ยั จัดทํา
1.4.2 หนังสื อ วารสาร เอกสาร แผ่นพับ สื อต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลทางสื อโทรทัศน์
วิทยุ สื อออนไลน์ ดี วีดี วีซีดี เอ็มพี 3 ทีเกี ยวข้องกับการแพทย์วิถีพุทธ ทีองค์กร หน่วยงาน หรื อ
บุคคลต่าง ๆ จัดทํา
1.4.3 เอกสาร แบบสอบถามและแบบประเมินผลสุ ขภาพต่าง ๆ สื อต่าง ๆ ทีบันทึก
ข้อมูลทีเกียวข้องกับสุ ขภาวะของผูใ้ ช้การแพทย์วถิ ีพุทธ สถาบันบุญนิยม
1.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์สังเคราะห์เนือหาของข้อมูลจากเอกสารและสื อดังกล่าว โดยการจัดแยก
ฐานข้อมูลตามรายการข้อมูล ด้วยแนวคิ ดทฤษฎี เกี ยวกับการสร้ างสุ ขภาวะตามหลักพุทธศาสนา
การสร้างสุ ขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลักการพัฒนาสุ ขภาวะตามหลักวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
แผนปั จจุบนั การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลื อก และการแพทย์พืนบ้าน แนวคิดสุ ขภาพบุ ญ
นิ ยม ทฤษฎีสสารกับพลังงาน ทฤษฎีสุขภาวะแบบขัวตรงกันข้าม รวมทังแนวคิดความสัมพันธ์กนั
เป็ นองค์รวม โดยใช้การพรรณนาอย่างลุ่มลึก (Thick Description) และสถิติร้อยละในบางช่วง
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2. เพือบรรลุวตั ถุประสงค์ขอ้ ที 2 คือ ศึกษารู ปแบบจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธนานาชาติพนั ธุ์
เพือมวลมนุษยชาติ
2.1 ขอบเขตด้านเนือหา
การศึ ก ษารู ป แบบจิ ต อาสาแพทย์วิถี พุ ท ธนานาชาติ พ นั ธุ ์ เ พื อมวลมนุ ษ ยชาติ
โดยศึ ก ษาข้อมู ล จากจิ ตอาสาแพทย์วิถี พุ ท ธนานาชาติ พ นั ธุ์ ในประเด็ นดัง นี
2.1.1 การให้ค วามสํา คัญ ของเทคนิ ค การปรั บ สมดุ ล ร้ อ นเย็น หรื อ เทคนิ ค
การดู แลสุ ขภาพแต่ละข้อ ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ
2.1.2 แรงจูงใจในการมาเป็ นจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธ
2.1.3 ความสํา เร็ จ ปั ญ หาและอุ ป สรรค ในการพึ งตนและช่ ว ยเหลื อ ผู อ้ ื น
ให้มีสุขภาวะที ดี ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ
2.1.4 แนวทางในการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข และการพัฒนารู ป แบบจิ ตอาสาแพทย์
วิถีพุทธนานาชาติพนั ธุ์เพือมวลมนุ ษยชาติ โดยวิเคราะห์สังเคราะห์ดว้ ยแนวคิดทฤษฎีเกี ยวกับการ
สร้างสุ ขภาวะตามหลักพุทธศาสนา การสร้างสุ ขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดความ
สัมพันธ์กนั เป็ นองค์รวม
2.2 ขอบเขตด้านพืนที ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึ ก ษารู ป แบบจิ ต อาสาแพทย์วิ ถี พุ ท ธนานาชาติ พ นั ธุ์ เ พื อมวลมนุ ษ ยชาติ
เป็ นการศึ ก ษาจากกลุ่ ม จิ ตอาสาแพทย์วิถี พุท ธนานาชาติ พ นั ธุ์ ทีผ่านเกณฑ์คดั เลื อกจากเครื อข่ า ย
การแพทย์วิถีพุทธ ตังแต่ พ.ศ. 2538-2558 จํานวน 10,000 คน โดยเลือกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key
Informants) ทังในและต่ า งประเทศ แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํา นวน 60 คน
โดยเทคนิค สโนว์บอล (snowball sampling)
2.3 เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
เครื องมื อที ใช้ใ นการวิจยั เพื อบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ข อ้ ที 2 คื อ ตัว ผูว้ ิจยั ผูช้ ่ ว ย
วิจ ยั และผู ป้ ระสานงาน ซึ งเป็ นจิ ตอาสาแพทย์วิถีพุทธ โดยใช้วิธีการบันทึ กภาคสนาม (Field
Notes) เครื องบันทึกภาพและเสี ยง (กล้องวีดีทศั น์) กล้องถ่ายรู ป เครื องบันทึ กเสี ยง (เอ็มพีสาม)
สมุดจดบันทึกข้อมูล การสังเกตแบบมีส่วนร่ วมและไม่มีส่วนร่ วม (Participant and Non-Participant
Observations) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) แบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ชนิ ดกึงมีโครงสร้าง การส่ งแบบสอบถามแบบปลายปิ ดและปลายเปิ ด (Close
End and Open End Questionnaires)
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2.4 วิธีและขันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประสานขอความร่ วมมือจากจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธนานาชาติพนั ธุ์ โดยเลือกกลุ่ม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักแบบเจาะจง จํานวน 60 คน ให้ส่งข้อมูลหนังสื อ เอกสาร ภาพถ่าย ดี วีดี วีซีดี
เอ็มพีสาม และแบบสอบถาม ในประเด็นการให้ค วามสํา คัญของเทคนิ ค แต่ล ะข้อตามหลัก การ
แพทย์วิถีพุ ทธ แรงจูง ใจในการมาเป็ นจิ ตอาสาแพทย์วิถีพุ ทธ ความสํา เร็ จ ปั ญหาและอุ ปสรรค
ในการพึ งตนและช่ วยเหลื อผูอ้ ื นให้มี สุ ข ภาวะที ดี ตามหลัก การแพทย์วิถี พุท ธ แนวทางในการ
ปรับปรุ งแก้ไข และการพัฒนารู ปแบบจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธนานาชาติพนั ธุ์เพือมวลมนุษยชาติ
2.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
นํา ข้อมูล จากการเก็บ รวบรวมตามวิธี ใ นข้อ 2.4 ดัง กล่ า วข้า งต้น มาวิเคราะห์
สังเคราะห์ ด้วยแนวคิ ดทฤษฎี เกี ยวกับการสร้ างสุ ขภาวะตามหลักพุทธศาสนา การสร้ างสุ ขภาวะ
ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง และแนวคิ ดความสัมพันธ์ กนั เป็ นองค์รวม โดยใช้การพรรณนาและ
ใช้สถิ ตร้ อยละในบางช่ วง พัฒนาเป็ นรู ปแบบของจิ ตอาสาแพทย์วิถีพุทธนานาชาติพนั ธุ์เพือมวล
มนุ ษยชาติ
3. เพือบรรลุวตั ถุประสงค์ขอ้ ที 3 คือ ศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาการแพทย์วถิ ีพุทธ
และสร้างยุทธศาสตร์ การขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธเพือมวลมนุษยชาติ
3.1 ขอบเขตด้านเนือหา
ศึ ก ษาองค์ป ระกอบการพัฒ นาการแพทย์วิถี พุท ธ และการสร้ า งยุท ธศาสตร์
การขยายผลชุ มชนจิ ตอาสาเพือมวลมนุ ษยชาติ
3.2 ขอบเขตด้านพืนที ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ศึ ก ษาองค์ป ระกอบการพัฒ นาการแพทย์วิถี พุ ท ธ และการสร้ า งยุท ธศาสตร์
การขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธเพือมวลมนุ ษยชาติ เป็ นการศึกษาจากกลุ่มผูใ้ ช้การแพทย์
วิถีพุทธ ทีผ่านเกณฑ์คดั เลือกจากเครื อข่ายแพทย์วิถีพุทธ ตังแต่ พ.ศ. 2538-2558 จํานวน 10,000 คน
สุ่ มอย่างง่าย จํานวน 530 คน
3.3 เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
การวิเคราะห์องค์ประกอบการพัฒนาการแพทย์วถิ ีพุทธ และการสร้างยุทธศาสตร์
การขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธเพือมวลมนุษยชาติ ผูว้ จิ ยั ใช้ระเบียบวิธีการวิจยั เชิ งปริ มาณ
จากแบบสอบถาม
3.4 วิธีและขันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม เรื องสุ ขภาวะของผูใ้ ช้
การแพทย์วิถีพุทธ ที ผูว้ ิจยั สร้ างขึ นมา โดยใช้ข อ้ มูล ที ได้บ นั ทึ ก จากจดหมายเหตุ เอกสารต่า ง ๆ
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การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และจากแนวคิดทฤษฎีเกี ยวกับการสร้ างสุ ขภาวะตามหลักพุทธศาสนา
การสร้างสุ ขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลักการพัฒนาสุ ขภาวะตามหลักวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
แผนปั จจุ บ นั การแพทย์แผนไทย การแพทย์ท างเลื อก และการแพทย์พื นบ้า น ทฤษฎี ส สารกับ
พลังงาน ทฤษฎีสุขภาวะแบบขัวตรงกันข้าม และแนวคิดความสัมพันธ์กนั เป็ นองค์รวม และงานวิจยั
ทีเกียวข้อง นําไปเก็บข้อมูลในกลุ่มผูใ้ ช้การแพทย์วิถีพุทธ ทีผ่านเกณฑ์คดั เลือกจากเครื อข่ายแพทย์
วิถีพุทธ ตังแต่ พ.ศ. 2538-2558 จํานวน 10,000 คน สุ่ มอย่างง่าย จํานวน 530 คน นํามาวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis)
ผูว้ ิจ ยั นํา ผลที ได้จ ากการวิเคราะห์ องค์ป ระกอบการพัฒนาการแพทย์วิถี พุท ธ
ไปสร้างยุทธศาสตร์ การขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธเพือมวลมนุษยชาติ แล้วสรุ ปผลเพือนํา
ข้อ มู ล ที ได้ไ ปเสนอกับ ผู เ้ ชี ยวชาญด้า นการเผยแพร่ ก ารแพทย์วิ ถี พุ ท ธ จํา นวน 17 คน เพื อ
วิพากษ์ วิจารณ์ วิเคราะห์ประเด็นสําคัญ และสรุ ปผล
3.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถาม นํามาวิเคราะห์องค์ประกอบ
มีขนตอนดั
ั
งนี
3.5.1 การหาองค์ประกอบ และค่านําหนักองค์ประกอบ อ้างอิงเกณฑ์นาหนั
ํ ก
ของข้อคําถามทีให้นาหนั
ํ กสู ง เรี ยงความสําคัญจากมากไปหาน้อยในและแต่ละองค์ประกอบ
3.5.2 ผูว้ จิ ยั ทําการยืนยันข้อสรุ ป โดยตรวจสอบยํายืนยันข้อสรุ ปทีได้จากทฤษฎี
ต่าง ๆ และเอกสารทีเกี ยวข้อง จนนําไปสู่ การเสนอทฤษฎี ฐานราก (Grounded Theory) (วรรณดี
สุ ทธิ นรากร. 2556 : 138) ซึ งเป็ นทฤษฎีหรื อข้อสรุ ปทีสร้างขึนมาอย่างเป็ นระบบจากข้อมูลรู ปธรรม
หรื อความจริ งทีได้คน้ พบจากบริ บททีวิจยั ในครังนี
3.5.3 นํา ผลการวิจยั จากข้อ 3.5.2 ข้า งต้น ไปเสนอกับ ผูเ้ ชี ยวชาญด้า นการ
เผยแพร่ การแพทย์วถิ ีพุทธ จํานวน 17 คน เพือวิพากษ์ วิจารณ์ วิเคราะห์ประเด็นสําคัญ และสรุ ปผล
การหาคุณภาพของเครื องมือทีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม มีวธิ ี การดังนี
1. แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ใช้สาํ หรับวัตถุประสงค์ขอ้ 2
1.1 แบบสัม ภาษณ์ แ ละแบบสอบถาม ที ใช้เ ป็ นแบบสัม ภาษณ์ กึ งโครงสร้ า ง
ที มี คาํ ถามแบบปลายเปิ ด โดยนําแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม มาตรวจสอบความเทียงตรง และ
ให้ผูเ้ ชี ยวชาญพิจารณาข้อคํา ถามในการสัม ภาษณ์ และสอบถาม ให้ค รอบคลุ ม เนื อหาครบถ้วน
ข้อคําถามถู กต้องเหมาะสม ตรงตามโครงสร้ าง และภาษาที ใช้เหมาะสมกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล
1.2 นํา แบบสัม ภาษณ์ แ ละแบบสอบถาม ที ผูเ้ ชี ยวชาญเห็ น ชอบแล้ว ไปทดลอง
สัมภาษณ์ กบั กลุ่ มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก เพือตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาอี ก ในส่ วนของความ
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เชื อมันนัน ทดสอบด้ว ยวิธี สัม ภาษณ์ และสอบถามซํา และตรวจสอบความเชื อมันของคํา ตอบ
ที ได้ จากการสัมภาษณ์และสอบถาม ด้วยการใช้ผสู ้ ัมภาษณ์และสอบถามคนเดียว เมือได้ขอ้ มูลแล้ว
นําข้อมูลดังกล่าวให้ผถู ้ ูกสัมภาษณ์และสอบถาม ยืนยันคําตอบของตนเอง
2. แบบสอบถาม
2.1 การตรวจสอบคุ ณภาพของเครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี ทีเป็ นแบบสอบถาม
ทีสร้ า งขึ นมา นํา ไปทดสอบความเที ยงตรงเชิ ง เนื อหา (Content Validity) และความเชื อมัน
(Reliability) ของเครื องมือทีใช้ในการวิจยั โดยผ่านการพิจารณาของผูเ้ ชี ยวชาญ 7 ท่าน โดยใช้วิธี
IOC (Item–Objective Congruence) เพือวิเคราะห์ ความเทียงตรงเชิ งเนื อหาซึ งคํานวณจากความ
สอดคล้องระหว่างประเด็นทีต้องการวัดกับข้อคําถามทีสร้างขึน ดัชนี ทีใช้แสดงค่าความสอดคล้อง
เรี ยกว่า ดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุ ประสงค์ (Item–Objective Congruence
Index : IOC ) โดยวิธีการ ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ เพือพิจารณาคัดเลือกเฉพาะข้อคําถามทีมี
ค่า IOC = 0.50 ขึนไป ซึ งแสดงว่าข้อคําถามนันสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหรื อเนื อหาทีต้องการ
โดยผูว้ จิ ยั กําหนดระดับความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ ดังนี
+ 1 เมือแน่ใจว่า ข้อคําถามนัน ถูกต้องเหมาะสม ใช้การได้
0 เมือไม่แน่ใจว่า ข้อคําถามนันไม่ถูกต้องเหมาะสม ใช้การได้
- 1 เมือแน่ใจว่า ข้อคําถามนันผิดพลาด ไม่เหมาะสม ใช้การไม่ได้
นําคะแนนที ได้ มาหาค่าดัช นี ความสอดคล้องระหว่า งข้อคําถามกับจุ ดมุ่ งหมาย
เนือหาทีต้องการวัดโดยการแทนค่าในสู ตร ดังนี
R
IOC = ∑
N

เมือ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับสิ งทีต้องการวัด
∑ R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ
N แทน จํานวนผูเ้ ชียวชาญ
ผูว้ ิจยั นําผลจากการตรวจสอบความตรงเชิ งเนื อหา มาจัดทําเป็ นแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์ แล้วนําไปใช้กบั กลุ่มจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ จํานวน 30 คน ข้อมูลทีได้จากการทดลองใช้
เครื องมื อได้นํามาวิเคราะห์ หาค่ าความเชื อมัน (Reliability) โดยใช้สูตรสั มประสิ ท ธิz แอลฟา
(α- Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach. 1970 : 161) เพือหาค่าสัมประสิ ทธิz แอลฟาของ
แบบสอบถามทังฉบับ โดยมีสูตรดังนี
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แทน ความเทียงของแบบสอบถาม
แทน จํานวนข้อคําถาม
แทน ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ
แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทังฉบับ

ผูเ้ ชียวชาญจํานวน 7 ท่าน มีรายนามดังนี
1. นายแพทย์ วัช ระ ก้ อ นแก้ ว นายแพทย์ ช ํ า นาญการ อายุ ร แพทย์ (เชี ยวชาญ
ด้านโรคหัวใจ) โรงพยาบาลโพธาราม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
2. นายแพทย์ชยั รัตน์ เจริ ญสุ ข ศัลยแพทย์เด็ก รองผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลเพ็ญ จังหวัด
อุดรธานี
3. ดร.ดวงกมล ภู นวล นักวิช าการสาธาณสุ ข ชํา นาญการ หัวหน้ากลุ่ มงานสุ ข ศึ ก ษา
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
4. นางสี ไพร พลอยทรั พย์ นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนาหลักสู ตร สํานักการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุ ข
5. นางประภาพรรณ สุ ขพลอย พยาบาลวิชาชี พชํานาญการ รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี
6. นางนิ ต ยาภรณ์ สุ ร ะสาย พยาบาลชํา นาญการ โรงพยาบาลอํา นาจเจริ ญ จัง หวัด
อํานาจเจริ ญ
7. พญ.สุ ภ ารั ตน์ องค์พ ฒ
ั นาวุ ฒิคุ ณ จิ ต อาสาแพทย์วิ ถี พุ ท ธ ตัว แทนผูป้ ระสานงาน
เครื อข่าย แพทย์วถิ ีธรรม รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริ กา
สําหรับประเด็นการวิเคราะห์องค์ประกอบการพัฒนาการแพทย์วิถีพุทธ ตรวจสอบความ
เทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) และความเชือมัน (Reliability) โดยผูเ้ ชี ยวชาญจํานวน 7 ท่าน
ส่ วนประเด็นการสร้ างยุทธศาสตร์ การขยายผลชุ มชนจิ ตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพือมวลมนุ ษยชาติ
ส่ ง ข้อ มูล ให้ก บั ผู เ้ ชี ยวชาญด้า นการเผยแพร่ ก ารแพทย์ว ิถี พ ุท ธจํา นวน 17 คน เพื อวิพ ากษ์
วิจารณ์ วิเคราะห์ประเด็นสําคัญ และสรุ ปผล
การศึ กษาวิจยั ครั งนี ใช้เทคนิ คการเก็บรวบรวมข้อมูล หลายวิธี คื อ การใช้เทคนิ ค การ
รวบรวมข้อมูลตังแต่ 2 วิธีขึนไปในการศึกษาเรื องเดียวกัน ทําให้ได้ขอ้ มูลทีหลากหลายจากวิธีการ
หลายอย่า ง ช่ ว ยแก้ไ ขข้อบกพร่ องหรื อ จุ ด อ่อ นของแต่ล ะวิธี ก ารวิจ ยั ได้ ซึ งจะช่ ว ยให้ง านวิจ ยั
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มี คุณภาพและมีความน่าเชื อถือมากขึน โดยในการวิจยั ครังนี ใช้เทคนิ คการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วย
การศึกษาจากเอกสารจดหมายเหตุและสื อต่าง ๆ การบันทึกภาคสนาม การสังเกต การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก
การตรวจสอบข้อมู ลเชิ ง คุ ณภาพ ทํา การตรวจสอบในมิ ติสามเส้ า (Triangulation) เพื อ
ยืน ยัน ว่า ข้อ มูล ที ผูว้ ิจยั ได้เ ก็บ มานันถู ก ต้องหรื อ ไม่ โดยตรวจสอบจากแหล่ ง ข้อ มูล ในมิ ติข อง
เวลา สถานที และบุ คคล ให้ครบทัง 3 มิ ติ ดังนี
1. แหล่ งเวลา โดยนําข้อมูลที ไปสัมภาษณ์ กลุ่ มตัวอย่าง ณ เวลาแตกต่า งกันมาทําการ
ตรวจสอบ และเปรี ยบเทียบผลว่าข้อมูลแต่ละส่ วนทีได้จากการไปเก็บรวบรวมมา จะมีความเหมือน
หรื อแตกต่างกันในส่ วนใด อย่างไร
2. แหล่งสถานที โดยนําข้อมูลทีได้จากการเก็บรวบรวม ณ สถานทีต่าง ๆ ทีแตกต่างกัน
มาทําการตรวจสอบ และเปรี ยบเทียบผลว่า จะมีความเหมือน หรื อแตกต่างกันในส่ วนใด อย่างไร
3. แหล่งบุคคล โดยนําข้อมูลทีได้จากการเก็บรวบรวม มาทําการศึกษา และเปรี ยบเทียบ
ดูวา่ เมือนําข้อมูลดังกล่าวไปทําการเก็บรวบรวม โดยเปลียนแปลงเป็ นบุคคลอืนให้ขอ้ มูลแทน และ
ไม่ซากั
ํ บบุคคลเดิม ข้อมูลทีได้รับจะมีความเหมือนเดิมหรื อไม่ อย่างไร

การสรุปและรายงานผลการวิจัย
การสรุ ปและรายงานผลการวิจยั ใช้การพรรณนา โดยวิเคราะห์สังเคราะห์เนื อหาในประเด็น
ประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของการแพทย์วิถีพุทธ การบูรณาการองค์ความรู ้การแพทย์วิถีพุทธ และ
สุ ขภาวะของผูป้ ่ วยทีใช้การแพทย์วิถีพุทธ จากเอกสารและสื อต่าง ๆ ด้วยแนวคิดทฤษฎีเกียวกับการ
สร้างสุ ขภาวะตามหลักพุทธศาสนา การสร้างสุ ขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลักการพัฒนาสุ ข
ภาวะตามหลัก วิท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพแผนปั จ จุ บ นั การแพทย์แ ผนไทย การแพทย์ท างเลื อ ก
และการแพทย์พืนบ้าน แนวคิดสุ ขภาพบุญนิ ยม ทฤษฎี สสารกับพลังงาน ทฤษฎี สุขภาวะแบบขัว
ตรงกันข้า ม รวมทังแนวคิ ดความสัม พันธ์ ก นั เป็ นองค์ร วม ใช้ก ารพรรณนา โดยการวิเคราะห์
สังเคราะห์ขอ้ มูลจากกลุ่มตัวอย่างจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธนานาชาติพนั ธุ์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทาง
สื อสารออนไลน์หรื อช่องทางอืน ๆ ในประเด็น การให้ความสําคัญของเทคนิ คการปรับสมดุลร้อนเย็น
หรื อ เทคนิ ค การดู แ ลสุ ข ภาพแต่ล ะข้อ ตามหลัก การแพทย์ว ิถี พ ุท ธ แรงจูง ใจในการมาเป็ น
จิ ต อาสาแพทย์วิถี พ ุท ธ ความสํา เร็ จ ปั ญ หาและอุ ป สรรค ในการพึ งตนและช่ ว ยเหลื อ ผู อ้ ื น
ให้มีสุขภาวะทีดี ตามหลักการแพทย์วถิ ีพุทธ แนวทางในการปรับปรุ งแก้ไข และการพัฒนารู ปแบบ
จิ ตอาสาแพทย์วิถี พุท ธนานาชาติ พ นั ธุ ์ เพื อมวลมนุ ษ ยชาติ ด้วยแนวคิ ดทฤษฎี เกี ยวกับ การสร้ า ง
สุ ข ภาวะตามหลัก พุท ธศาสนา การสร้ า งสุ ข ภาวะตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพีย ง และแนวคิ ด
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ความสั ม พัน ธ์ ก ัน เป็ นองค์ร วม พัฒ นาเป็ นรู ป แบบจิ ต อาสาแพทย์วิ ถี พุ ท ธนานาชาติ พ นั ธุ ์ เพื อ
มวลมนุ ษยชาติ และใช้การพรรณนา องค์ป ระกอบการพัฒนาการแพทย์วิถี พุท ธ และการสร้ า ง
ยุทธศาสตร์ การขยายผลชุ มชนจิ ตอาสาเพือมวลมนุ ษยชาติ
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